
Załącznik nr 1 

do Regulaminu 14. Gminnego Konkursu Ekologicznego „Zainwestuj w naszą planetę” 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych (imię, nazwisko, szkoła, klasa, wynik 

konkursu) 

…………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka, szkoła ) 

 

w celu realizacji 14. Gminnego Konkursu Ekologicznego „Zainwestuj w naszą planetę”, którego 

organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego  

w Siewierzu, 42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 31 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Wojkowicach Kościelnych, 42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Zachodnia 4. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 oraz art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanej dalej RODO) informuje się, że:  
1. Wpóładministratorami danych osobowych są:  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Wojkowice Kościelne,  
ul. Zachodnia 4,tel. 32 67 41 053, e-mail: sekretariat@zspwk.edu.pl; 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, 42-470 Siewierz,  
ul. Piłsudskiego 31, tel. 32 67 41 335, e-mail: sekretariat@sp1siewierz.pl; 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Wojkowicach Kościelnych pełni Pan Robert Machura, e-mail: iod@zspwk.edu.pl. Funkcję 
Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu 
pełni Pan Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu; 

3. Dane osobowe Pani/Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 14. Gminnego 
Konkursu Ekologicznego „Zainwestuj w naszą planetę” zgodnie z regulaminem tego konkursu oraz 
promocji szkół będących organizatorami konkursu, zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające 
dostęp do działań i publikacji związanych z realizacją konkursu, takich jak: prace komisji 
konkursowej, przygotowanie dyplomów, wystawa, strony internetowe organizatorów oraz Urzędu 
Miasta i Gminy Siewierz, lokalne media, profile szkół na portalach społecznościowych, kroniki 
szkolne, tablice ścienne. 

5. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka 
będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu 
wycofania przez Panią/Pana zgody; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie; 
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie 

profiluje danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych 

w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.  

 

.……..…………………………………………. 
  (data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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